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RESULTADO  

DA  

COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS 003/2018 
 
A Confederação Brasileira de Canoagem, inscrita no CNPJ 92.893.155/0001-12, informa 

que após o encerramento da cotação prévia de preços 003/2018, referente a aquisição de sinalização, 
recebeu as propostas das seguintes empresas: 

 
1. L2 PRODUÇÕES LTDA; 

2. MANOEL MORAES DA SILVA JÚNIOR 00269435735; 

3. IGOR COSTA DE OLIVEIRA OBEICA 15946986783. 

Foi declarada vencedora a empresa L2 PRODUÇÕES LTDA, CNPJ Nº 24.073.475/0001-76, por 
oferecer os menores preços praticados no mercado para prestação dos serviços do item previsto, conforme 
descrito abaixo: 

Serviço Descrição do Serviço Quantidades 

Sinalização – Adesivo 
para Barcos 

Confecção de adesivos para barcos, branco fosco, 4 cores, 
(0,50cm x 0,15cm), com impressão da logo dos organizadores, 
Lei de Incentivo, Ministério do Esporte e Patrocinadores 
BNDES 42 cm x 12 cm (100 adesivos) 
GE 10 cm x 10 cm (100 adesivos) 
Lei + Ministério do Esporte 49 cm x 10 cm (100 adesivos) 
O frete de entrega deverá estar contemplado no valor da 
aquisição dos produtos.  
Os fornecedores deverão apresentar custos unitários, tendo em 
vista que após análise dos preços poderá haver negociação de 
novos quantitativos. 
O frete de entrega deverá estar contemplado no valor da 
aquisição dos produtos. 

300 unidades 
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Sinalização – Backdrop 
Largadas/Resultados 

Confecção e instalação de lona vinílica branca confeccionada em 
ilhós reforçado, com a impressão das logos dos organizadores, 
Lei de Incentivo, Ministério do Esporte e Patrocinadores em 04 
cores com arte a ser enviada posteriormente de acordo com o 
material aprovado pela CBCa, espessura 440grs, 500 x 300 fios 
medindo 2,95m x 1,95m para fixação das listas de largadas e 
resultados. (01) Largadas e (01) Resultados. 
O frete de entrega deverá estar contemplado no valor da 
aquisição dos produtos.  
Os fornecedores deverão apresentar custos unitários, tendo em 
vista que após análise dos preços poderá haver negociação de 
novos quantitativos. 
A nota fiscal deverá conter obrigatoriamente o nome da cidade 
onde a prestação de serviço será executada, que deverá ser a 
mesma onde a competição estará sendo realizada. 
 

2 unidades 

Sinalização – Backdrop 
Premiação 

Confecção e instalação de lona vinílica branca confeccionada em 
ilhós reforçado, com a impressão das logos dos organizadores, 
Lei de Incentivo, Ministério do Esporte e Patrocinadores em 04 
cores com arte a ser enviada posteriormente de acordo com o 
material aprovado pela CBCa, espessura 440grs, 500 x 300 fios 
medindo 7,95m x 3,95m para o backdrop de premiação. 
O frete de entrega deverá estar contemplado no valor da 
aquisição dos produtos.  
Os fornecedores deverão apresentar custos unitários, tendo em 
vista que após análise dos preços poderá haver negociação de 
novos quantitativos. 

01 unidade 

Sinalização – Lona de 
Tenda de Atletas 

Confecção e instalação de lona vinílica branca confeccionada em 
ilhós reforçado, com a impressão das logos dos organizadores, 
Lei de Incentivo, Ministério do Esporte e Patrocinadores em 04 
cores com arte a ser enviada posteriormente de acordo com o 
material aprovado pela CBCa, espessura 440grs, 500 x 300 fios 
medindo 05m x 03m para fixação na tenda dos atletas e 
fechamento da área do público. 
O frete de entrega deverá estar contemplado no valor da 
aquisição dos produtos.  
A nota fiscal deverá conter obrigatoriamente o nome da cidade 
onde a prestação de serviço será executada, que deverá ser a 
mesma onde a competição estará sendo realizada. 

02 unidades 
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Sinalização – Placas 
Indicativas 

Confecção e instalação de 06 estruturas em alumínio medindo 
02m de altura para a fixação de placas em PVC com espessura 
de 0.30mm com adesivos de 01m x 0.5m branco fosco em vinil 
impresso em 04 cores para a sinalização do evento. 
O frete de entrega deverá estar contemplado no valor da 
aquisição dos produtos.  
A prestação de serviço será executada no Parque Iguaçu 
A nota fiscal deverá conter obrigatoriamente o nome da cidade 
onde a prestação de serviço será executada, que deverá ser a 
mesma onde a competição estará sendo realizada. 
 
  

06 unidades 

Sinalização – Pórtico 
Atletas 

Confecção e instalação de lona vinílica confeccionada em cor 
branca com ilhós reforçado, impressa com as logos dos 
organizadores, Lei de Incentivo, Ministério do Esporte e 
Patrocinadores em 04 cores e arte a ser enviada após a 
aprovação dos membros da CBCa, espessura 440grs, 500 x 300 
fios medindo 02,95m x 0,95m para o pórtico dos atletas. 
O frete de entrega deverá estar contemplado no valor da 
aquisição dos produtos.  
A nota fiscal deverá conter obrigatoriamente o nome da cidade 
onde a prestação de serviço será executada, que deverá ser a 
mesma onde a competição estará sendo realizada. 

01 unidade 

Sinalização – Pórtico 
de Entrada 

Confecção e instalação de lona vinílica confeccionada em cor 
branca com ilhós reforçado, impressa com as logos dos 
organizadores, Lei de Incentivo, Ministério do Esporte e 
Patrocinadores em 04 cores e arte a ser enviada após a 
aprovação dos membros da CBCa, espessura 440grs, 500 x 300 
fios medindo 05,95m x 1,95m para o pórtico de entrada. 
O frete de entrega deverá estar contemplado no valor da 
aquisição dos produtos.  
A nota fiscal deverá conter obrigatoriamente o nome da cidade 
onde a prestação de serviço será executada, que deverá ser a 
mesma onde a competição estará sendo realizada. 
 

01 unidade 
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Sinalização – Testeiras 

Confecção e instalação de testeiras em lona vinílica 
confeccionada em cor branca com ilhós reforçado, com a 
impressão das logos dos organizadores, Lei de Incentivo, 
Ministério do Esporte e Patrocinadores em 04 cores com arte a 
ser enviada posteriormente de acordo com o material aprovado 
pela CBCa, espessura 440grs, 500 x 300 fios medindo 04,95m x 
0.65m para a identificação das tendas. 
O frete de entrega deverá estar contemplado no valor da 
aquisição dos produtos.  
de novos quantitativos. 
A nota fiscal deverá conter obrigatoriamente o nome da cidade 
onde a prestação de serviço será executada, que deverá ser a 
mesma onde a competição estará sendo realizada. 
 

07 unidades 

 
 

Curitiba 04 de abril de 2018 
 

 
 

João Tomasini Schwertner 
Presidente 
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